
Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka 
reprezentanta SR v basketbale 

podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. 

1. Zoznam akreditovaných pracovísk telovýchovného lekárstva  
pre roky 2016 – 2021 , kde môžete lekársku prehliadku absolvovať: 

 
Akreditácia “A” – spiroergometria + ergometria 
- Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB, UNB - Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava,    
tel.:02/57290462  
- SPORTMED s.r.o, Daxnerovo nám. 5 , 82108 Bratislava, tel.:0902/901034  
- VLAHO s.r.o., Pajštúnska 1, 85102 Bratislava - MUDr. Hostýn Vladimír, MPH, tel.:0905/471660  
 
- Ambulancie preventívnej kardiológie a telovýchovného lekárstva (Diagnostické centrum  
Slovenského futbalového zväzu), FNsP Žilina, 2.posch., ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina,  
tel.: 041/5110894  
- VŠC DUKLA Banská Bystrica, zdravotné stredisko, Hutná 3, 97404 Banská Bystrica, tel.:048/4133975  
- Centrum športovej medicíny s.r.o, Krivánska 8, Banská Bystrica, ambulancia: Sládkovičova 7/A , Banská 
Bystrica - MUDr. Patka Andrej, tel.:048/4143047  
- Centrum športovo-medecínskej diagnostiky, FIT FACTORY, Nemčianska cesta 276,  
974 01 Nemce – MUDr. Miroslav Sylvestr, tel: 0949/491590  
- ÚVN-SNP, Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 
Ružomberok, tel.:044/4282646  
 
- Ortopedické oddelenie ŠPORT ARTROCENTRUM Košice, Nemocnica Košice-Šaca a.s.,  
1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 04015 Košice, tel.:0903/690757  
- SPORTMED EAST s.r.o, NZZ, ul. 17.novembra č.1, 08001 Prešov, tel.:0902/901031  
- UNLP Košice, Centrum preventívnej a športovej medicíny, Tr.SNP č.1, Košice, tel.:055/6403869  
- ORTOSPORTS s.r.o., Nám.osloboditeľov 25, 07101 Michalovce - MUDr.Valiska Gabriel, tel.: 0903/054012  
 

2. Obsah preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky podľa vyhlášky 
č.51/2016: 

 
A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca 
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická) 
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov 
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) 
4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku) 
5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych) 
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové 
7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, 
vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, 
kreatinkináza, hepatálne testy, ionogram (Na,K,Cl), železo a väzbová kapacita železa) 
8. spiroergometria ( na bicyklovom ergometri) 
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu 
 
 

3. Lekársku správu z preventívnej prehliadky zaslať 
reprezentačnému trénerovi a na sekretariát SBA - 
sekretariat@slovakbasket.sk. 


